
Maak een
frisse start!

Johan Goossens: 
 ‘Ik hou ervan als 
  mensen eerlijk zijn’
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45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 
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Wil jij thuiskomen in een interieur dat écht bij je past?  Kies dan voor 

maatwerk naar jouw wensen met RvS Interieurbouw in Etten-Leur. 

Wij verzorgen het totale plaatje van A tot Z en hebben daarbij hoge 

kwaliteit en betrokken service hoog in het vaandel staan. 

BEN JE GEÏNTERESSEERD? Neem dan contact op van de website!

Gouden rijder 10, Etten-Leur           06-20 910 914 info@rvs-interieurbouw.nl www.rvs-interieurbouw.nl

HET INTERIEUR  dat écht bij je past
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Bruisende lezer,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… ook als het de 
zomervakantie betreft. Hoe jammer het ook is, voor de meeste 
mensen is het ‘normale’ leven weer begonnen. Voor sommigen 
vol frisse moed, maar er zijn ook heel wat mensen die hier 
minder enthousiast van worden. Behoor jij tot die laatste groep? 
Dan heb je misschien wel last van de vakantieblues. Je leest er 
meer over in deze nieuwste editie van Bruist.

Wie geen last heeft van de vakantieblues is cabaretier Johan 
Goossens. Hij staat te trappelen om deze maand weer het theater 
in te gaan met zijn show Kleine pijntjes, zo blijkt uit het interview 
dat we met hem hadden. Goede tip voor als jij wel last hebt van 
zo’n ‘afterzomervakantiedipje’: reserveer kaartjes voor deze show. 
Dan heb je iets om naar uit te kijken en daar word je automatisch 
een stuk vrolijker van.

Of ze nu last hebben van de vakantieblues of niet, dat maakt 
voor onze bruisende ondernemers niet uit. Zij blijven hoe dan 
ook enthousiast en delen maar al te graag hun inspirerende 
verhalen. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder!

Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in 
jouw regio? Zo hebben we ook Breda Bruist en 
Bergen op Zoom Bruist.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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VOORZIE JE DROMEN VAN 
EEN STAPPENPLAN
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BRUIST/BODY&MIND

De koffers zijn uitgepakt, de vakantiekiekjes hangen aan de muur en de wekker 
gaat als vanouds in alle vroegte af; de zomervakantie zit er weer op. Sommigen 

hebben er zin in, anderen zien er tegenop. Zo maak je een frisse start. 

houden, moet je je gedrag belonen, in plaats van 
het resultaat. Vier brieven geschreven? Beloon dat 
met het kopen van een boek of ga lunchen met een 
vriend. 

HOUD VAKANTIEGEWOONTEN VAST Wie na zijn 
vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en 
last heeft van moeheid, gebrek aan concentratie, 
geïrriteerdheid en somberheid, lijdt aan de 
vakantieblues. Ga na wat je tijdens de vakantie prettig 
vond en creëer er een plek voor in je gewone leven. 
Houd het vakantiegevoel vast door na het werk te 
gaan borrelen op het strand of ga tapas eten op een 
knus terrasje in de stad. 

DOE TWEE DAGEN NIETS Zijn nog niet alle 
vakantiedagen opgesnoept, neem twee extra dagen 
op en doe niets. Meerdere korte vakanties in plaats 
van een lange, kan ook een positief effect hebben 
op de vakantieblues. Plan alvast een nieuwe trip om 
naar uit te kijken. 

Het grootste deel van de werknemers voelt zich na 
een paar weken welverdiende vakantie als herboren 
en gaat vol nieuwe plannen aan het werk. Er zijn 
echter ook genoeg mensen die niet staan te springen 
om het kantoorleven weer op te pakken. Hoe start je 
na de vakantie?

MAAK EEN PLAN VOOR JEZELF Vakantie wordt 
door velen gezien als een moment om na te denken 
over hun carrière. Ze nemen zich dan allerlei zaken 
voor: na de vakantie ga ik echt minder overwerken, 
meer sporten, gezonder eten, op de fi ets naar mijn 
werk, een volgende carrièrestap maken of een 
nieuwe baan zoeken. Wanneer ze eenmaal weer aan 
het werk zijn, blijkt dat energieke en positieve gevoel 
niet lang stand te houden. Om te voorkomen dat er 
daardoor niets van je plannen terechtkomt, moet je 
je dromen voorzien van een stappenplan. Formuleer 
eerst met welk gedrag je je doel bereikt. Je wilt een 
nieuwe baan? Dan moet je iedere week minstens 
één sollicitatiebrief de deur uitdoen. Om iets vol te 

Zo maak je een 
frisse start

Wil jij ook een frisse start maken? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Op zoek naar iets unieks?
Leer, ambachtelijk mooi bewerkt!

Noordeneind 2A, Essen  |  +32 499 12 44 03  |  BE 0651.552.859  |  info@artistiki.be  |  www.artistiki.be

HANDGENAAID HANDMADE ACCESSOIRES

Mijn naam is Wendy Rombouts en ik wil jullie graag een beetje 
vertellen over hoe ik met dit concept ben begonnen.

In 2016 ben ik met leder in aanraking gekomen door het volgen van een 
workshop. Ik vond het zo leuk om te doen dat ik op zoek ben gegaan naar 

meer. Ondertussen heb ik al een tal van workshops, cursussen en 
opleidingen gevolgd en ik blijf ze volgen.

Zowel ambachtelijk leer bewerken met handnaaien, vlechten, carven, toolen, enz... Maar ook de 
meer haute couture tassen, gemaakt met de naaimachine.

Voor wie zelf graag aan de slag gaat geeft ArtisTiki de workshop ‘Maak je Eigen! Unieke! Lederen 
Tas!’ volledig HandMade, volgens de principes van het oude ambacht. Er wordt enkel gewerkt met 

rundleder van goede kwaliteit.

De tassen en accessoires zijn uniek en worden tevens op bestelling gemaakt, 
voorbeelden vind je op www.artistiki.be
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UNION – FLOW OLD RED
Fashionable arriveren 
bij de vrijmibo of 
superchique naar die 
nieuwe koffi etent om 
de hoek? Met de Union 
Flow cruise je soepel 
door de stad. Met deze 
lichtgewicht, 
aluminium fi ets steel 
jij gegarandeerd de 
show! 
www.union.nl

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

LAST VAN EEN GEÏRRITEERDE 
HUID IN HET GEZICHT?
Je hebt dan waarschijnlijk last van droge huid. We geven 
daarom graag een aantal verzorgingstips mee om een 
uitgedroogde huid te verhelpen. Je kan bij ons een 
gratis huidanalyse boeken om je huid professioneel 
te laten analyseren. 

www.esthetiQ.be

Kom langs bij EsthetiQ 
tijdens de OPENDEURDAG
zaterdag 1 oktober 10:00 - 16:00 uur
Wij verwelkomen iedereen 
met een hapje en een drankje. 
Voor meer info bel 0032 (0)3 296 82 60 
of ga naar de website!

Scan 
de 

QR-code

Heerlijke
nazomer

BRUIST
Deals

Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.belgiebruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
België Bruist en van het 
magazine uit jouw regio. 

Tag je vrienden in dit 
bericht, zodat zij ook op 
de hoogte zijn van deze 

leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

KENWOOD 
– MULTIPRO GO
Na een vakantie vol eten buiten de 
deur is het stiekem toch wel heel fi jn 

om zelf weer in de keuken te staan. De 
nieuwe Kenwood MultiPro GO maakt 
dit gemakkelijk door de eenvoud van 
een hakmolen te combineren met de 
prestaties van een keukenmachine 

en een grenzeloze capaciteit.  
www.kenwoodworld.com/nl-nl

www.artistiki.be

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op ambachtelijke wijze? 
Ben je op zoek naar quality time met vriendinnen, zussen, met collega’s,... 

Heb je nood aan me-time? Neem dan snel een kijkje op de 
website en ontdek de verschillende 

workshops lederbewerking.

www.kastaccessoires.nl

Overzichtelijk opbergen van 54 paar 
schoenen met dit extra grote en afsluitbare 
schoenenrek oftewel schoenenkast.
Licht maar stevig schoenenrek XXL, bestaande 
uit metalen buizen met kunststof verbindings-
stukken en een hoes van een hoogwaardige 
ademende stof met een dubbele ritssluiting. 
Eenvoudig te monteren en te demonteren door de 
verbindingsstukken in elkaar te steken en weer 
uit elkaar te halen. 
De afmetingen van dit uiterst handige en 

voordelige rek zijn: hoog 160 cm x breed 
100 cm x diep 28 cm, de kleur is zwart.

VERPLAATSBARE SCHOENENKAST

VAN 
€ 49.95

NU VOOR   
€ 39,95

Kom thuis in jouw droomwoning. 
Creëer een persoonlijk stukje paradijs 
met de unieke meubelstukken van 
Liv’in Room 121. De combinaties van 
kleuren en materialen zorgen 
voor een zorgeloze Ibiza vibe. Ontdek 
de hele collectie in onze webshop of 
breng een bezoek aan onze 
meubelwinkel in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

DE UNIEKE 
INTERIEURCOLLECTIE VAN
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nazomer Doe
mee en 

win LEZERSACTIE* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan en hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD
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Volg ons ook op                 step2essen 

Vanaf dinsdag 30 augustus 
zullen onze zaak en onze shop 
weer ondergedompeld worden 
in een gezellig najaarssfeertje.

Een 
gezellige 

herfst& meer

De dagen worden stilaan kouder en korter, hoog tijd dus om het binnen 
extra gezellig te maken. Neem een kijkje in onze shop om te zien wat 
voor leuks we dit najaar weer te bieden hebben en combineer dit met 
een gezellig ontbijtje, een heerlijke lunch of een lekker kopje koffi e... 
misschien zelfs met een gebakje erbij.
 
Ook onze ontbijtbuffetten op zondag worden gepresenteerd in een 
gezellige herfstsfeer! Reserveer alvast je tafel!

Stationsstraat 27 Essen  |  0032-3-3379988
info@step2essen.be  |  www.step2essen.be

Traditional high tea party
Verschillende warme hapjes

Soepje
Gebakjes assortiment

Scones met clotted cream en jam
Sandwiches 

High tea
Thee assortiment

 ongeveer +/- 2 uur
€27,- p/p

Prijs Tijden

Traditionele 
high tea

De prijs per persoon bedraagt € 20,-.
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is dit € 12,50.
Kinderen onder 4 jaar € 5,- .

Elke zondag (m.u.v. onze sluitingszondag) kunt u bij ons terecht voor een 
lekker en uitgebreid ontbijtbuffet. Een leuk uitje met de familie, vrienden 
of gewoon met z’n tweeën om uw zondag goed van start te laten gaan.
 
Bij uw binnenkomst verwelkomen we u met een glaasje cava of fruitsap 
waarna we u naar uw tafel begeleiden. Geniet van uw aperitiefje 
om vervolgens uzelf te begeven naar het buffet waar een uitgebreid 
broodassortiment, verschillende belegsoorten, vers fruit en nog veel meer 
op u liggen te wachten.

We ontvangen u vanaf 9u30.
Het buffet is beschikbaar tot 
11u30.

Ontbijtbuffet op zondagOntbijtbuffet op zondag

Scan de QR-code en reserveer hier alvast je tafel!

1514



DITJES/DATJES

De kolibrie wordt ook wel de helikopter 
 onder de vogels genoemd omdat deze vogelsoort 
stil kan ‘hangen’ in de lucht.

     13% van de hoogopgeleiden
  bezoekt een alternatieve genezer 
                zonder bewijs dat het werkt.
        Kleine kinderen hebben vooral veel
   slaap nodig om hun brein te laten rijpen.
Vrouwen met rode truitjes kunnen 
               rekenen op meer aanbidders 
   dan dames gehuld in blauw. Vrouwen vinden het 
fi jn als hun man een stukje langer is dan zijzelf.
        Het meest gebruikte wachtwoord is    
123456. De helft van de Nederlanders 
          verandert zijn wachtwoord nooit. 
                  Door je iets in te beelden kun je 
       daadwerkelijk beter worden in een taak.
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Gelderdonksestraat 9,
4891 PD Rijsbergen

06-12066624

info@foodandevents.nl
www.foodandevents.nl

Livecooking Buffet vanaf
€19,95 p.p.

5 soorten vlees/vis naar
keuze
2 soorten salade
3 sauzen
Stokbrood en kruidenboter

Altijd met Live Cooking,
servies, bestek en
tafelbenodigdheden
met afvoer van afval en
afwas

Live Cooking &  Workshops

BBQBBQ
WORKSHOPWORKSHOP
€ 75 incl. drankjes

1716



Flex, thuis en op kantoor

BLIJF NIET STIL ZITTEN, 

KOM IN BEWEGING!
Gezondzittendwerken.nl is specialist voor projectinrichting in het 

algemeen en persoonlijk werkplekadvies in het bijzonder.

Dankzij mijn jarenlange ervaring en 
expertise als werkplekadviseur, in 
combinatie met mijn medische 

achtergrond, staat het belang van een 
goed ingerichte werkplek voorop om 

fysieke klachten te voorkomen. 
Dat geldt voor de werkplek 

thuis en op kantoor. 

Elke werkplek 
verdient 
gezonde 
aandacht! Met 
de juiste 
middelen en 

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  

Een gezonde werkplek en een fi jn kantoor zorgen voor werkplezier en -comfort!

kennis blijf je  - zowel thuis als op kantoor - in 
beweging!

Fysiek en mentaal fi t blijven?
Dan wordt het tijd voor GezondZittendWerken.nl!
Ik kom graag eens bij je langs voor een werkplekadvies 
op maat. Je bent ook van harte welkom in mijn stoelen 
showroom in Bergen op Zoom.

Ga je verbouwen of wil je je kantoor 
herinrichten? Kom dan eens ideeën opdoen in de 
showroom van samenwerkingspartner Schaffenburg 
Offi ce Fourniture in Zwijndrecht. 

Dus… tot ziens?

Helmy Bruning-Borghstijn  |  Westerland 13, Bergen op Zoom 

  +31 610202148  |    info@gezondzittendwerken.nl  
www.gezondzittendwerken.nl
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN FAIRY TALE 
Van 9 tot en met 18 september 
2022 beleeft fi lmfestival Film by the 
Sea zijn 24e editie in Vlissingen en 
kan een breed publiek genieten van 
ruim honderd fi lms uit alle hoeken 
van de wereld. Film by the Sea 
opent dit jaar met de 
spraakmakende Britse komedie 
Good Luck to You, Leo Grande, 
waarin Emma Thompson een vrouw 
van middelbare leeftijd speelt die 
een sekswerker inhuurt. Daarnaast 
zijn er ook dit jaar weer de Specials, 
waaronder het fi lmconcert van de 
fi lmklassieker Blood and Sand in de 
Sint Jacobskerk te Vlissingen, 
uitgevoerd door pianist Daan van 
den Hurk, bijgestaan door 
fl amencogitarist Tijn van der 
Sanden en drums/percussionist 
Frank van der Star.
www.fi lmbythesea.nl

D AGJE UIT
FILM BY THE SEA

FILMPJE KIJKEN 

SOOF 3

Charlie ziet eruit als een doorsnee scholier, 
maar hij draagt een zware last. Zijn moeder 
kwam om bij een auto-ongeluk en door het 
verdriet greep zijn vader naar de fl es. 
Wanneer Charlie zeventien is, ontmoet hij de 
hond Radar en zijn baas Howard Bowditch, 
een kluizenaar die op de top van een hoge 
heuvel woont, met een mysterieuze 
afgesloten schuur in de achtertuin. Charlie 
doet klusjes voor meneer Bowditch en 
verliest zijn hart aan Radar. Als Bowditch 
sterft, laat hij Charlie een cassettebandje na 
met een verhaal dat niemand ooit zou 
geloven: in de schuur zit een poort naar een 
andere wereld verborgen... FAIRY TALE van 
Stephen King is vanaf 6 september 
verkrijgbaar.

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds 
alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op 
het moment dat ze slecht nieuws krijgt, 
komt dochter Sacha thuis en stelt haar 
verloofde aan haar voor. Soof grijpt het 
huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet echter leren zelf ook 
eens hulp toe te laten, dat haar familie 
van haar houdt en dat ze die hulp meer 
dan waard is. SOOF 3 is vanaf 15 
september te zien in de bioscoop.
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LR Health & Beauty By Claudia Matthijssen   |  Tuimelaar 12  Kruisland, NL  |  (0031) 06-22831987     info@claudiamatthijssen.nl  |  www.claudiamatthijssen.nl

 1. JEUGDIGE VERSCHIJNING MET MINDER RIMPELS 
 Rimpelvermindering door vitamine C1 en diepe effectieve collageen-
peptiden: vijftien procent meer huidelasticiteit door effectieve 
collageenpeptiden. Aloë vera-gel, bloedappelextract, rozenwortelextract 
en groene thee-extract beschermen tegen de belangrijkste oorzaken 
van veroudering, zoals uv-straling. 

 2. EEN ZUIVERE EN GEZONDE HUID ZONDER IRRITATIES 
 Bescherming tegen externe milieu-invloeden door middel van 
bosbesextract en vitamine E5. Verbeterde huidfunctie en pigmentatie 
met de sterk geconcentreerde vitaminen A, ribofl avine, niacine, biotine, 
C en zink als essentiële sporenelementen. 

 3. STRAKKER LICHAAM MET MINDER CELLULITIS 
 Aangetoond is dat collageenpeptiden de huiddichtheid verhogen en 
cellulitis verminderen. Koper en aloë vera-gel versterken het 
bindweefsel. 

 4. KRACHTIG, GLANZEND HAAR 
 Biotine versterkt het haar en bouwt het van binnenuit op.
Koper zorgt voor normale haarpigmentatie en geeft een 
gezonde glans. 

 5. STERKE, GEZONDE NAGELS 
 Er is aangetoond dat collageenpeptiden de nagelgroei versnellen. 
Schade aan de nagels wordt tot 42% gereduceerd. Zink versterkt 
de nagels. Uniek op de markt: Dubbel Complex, Complex Actief. 
Het actieve complex activeert de schoonheidsprocessen en bestrijdt 
tekenen van veroudering. Het combineert de bekendste en 
belangrijkste schoonheidsingrediënten in de hoogste concentratie. 

De revolutionaire LR 
LIFETAKT 5-in-1 

Beauty Elixir voldoet 
aan alle vijf de 

schoonheidswensen, en 
dat in één keer. Met 
slechts één shot per 

dag activeert een uniek 
dubbel-complex diep de 

schoonheidsprocessen 
in het lichaam en 

beschermt preventief 
tegen de belangrijkste 

oorzaken van 
veroudering. Voor een 
jeugdige schoonheid 

van top tot teen op elke 
leeftijd.

Een jeugdige schoonheid 
op elke leeftijd Een nieuw beautytijdperk 

begint: drink jezelf mooi!

• Geen zoetstoffen, 
kunstmatige 
kleurstoffen, 
lactose of gluten.

• Een maandelijkse 
verpakking bevat 
30 x 25 ml 
schoonheidsshot 
30 x 25 ml.

Bestel nu dit unieke schoonheidselixervia de website of bel (0031) 06-22831987
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Heel vaak komen mensen 
voor een massage als ze (pijn)

klachten hebben. Eigenlijk is 
het dan al te laat. Massage is 
namelijk heel goed preventief 

in te zetten. Bijvoorbeeld 
om ervoor te zorgen dat je 

lichaam zich kan ontspannen 
tussen hard werken door, of 

om te gaan luisteren naar 
wat je lichaam je wil vertellen 

tijdens een therapeutische 
massagebehandeling. 

 Hierdoor kun je gaan voelen waar de pijntjes zitten (deze komen vaak 
duidelijker naar voren tijdens een massage, juist omdat je dan met aandacht 
kan luisteren en voelen). In het Oosten van de wereld hebben ze dit over het 
algemeen beter door, daar hoort massage en lichaamswerk bij het leven en is 
er veel meer aandacht voor preventie.

Symptoombestrijding
Uiteindelijk is voorkomen van klachten en ziekten ook beter dan het uit te 
zitten tot het te laat is en je echt klachten krijgt waarvoor je behandeld moet 
worden. Hier in het Westen wordt ook vaak gedaan aan symptoombestrijding, 
waardoor de oorzaak van de klacht vaak over het hoofd wordt gezien of niet 
eens wordt bekeken. Ik werk dan ook vanuit een holistische visie, waarbij niet 
alleen wordt gekeken naar jouw klacht/probleem, maar ook naar de oorzaak 
en de oorsprong hiervan.

Wil jij voorkomen dat je (pijn)klachten krijgt of leren luisteren naar je 
lichaam zodat je die subtiele signalen kan leren verstaan en daar actie 
op kan ondernemen?

Er zijn vele mogelijkheden waarmee je dit kan doen, voor de een is 
ontspanning genoeg, terwijl bij de ander het spirituele 
of mentale aspect juist voorop staat. Samen 
kunnen we kijken wat voor jou passend is, 
afstemmen is het belangrijkst. Er wordt tijdens 
de behandeling rekening gehouden 
met waar jij staat en waar jij behoefte aan hebt.

Je bent van harte welkom!
 

Massage & Preventie

OOK 
MASSAGES 
AAN HUIS

LunaNova
Noordzijde Haven 48,
Bergen op Zoom  
06 22940604  
info@lunanovamassage.nl
www.lunanovamassage.nl

‘HET VOORKOMEN 
VAN KLACHTEN EN 
ZIEKTEN IS BETER’

Massage & Preventie
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos.  

 Altijd op de hoogte 
 Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op mooie 
prijzen! 

 Volg ons op social media 
 Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up! 

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

“Het is een mooie show, waarin het leven in de 
volle breedte voorbijkomt. Het is eigenlijk ook heel 
onnatuurlijk om het over één onderwerp te hebben, 
want alles wat je doet bestaat naast elkaar. Dat 
komt hier mooi terug”, aldus Goossens.

PERSOONLIJK De cabaretier blijft in al zijn 
voorstellingen dicht bij zichzelf. “Ik verzin bijna 
niets, maar geef altijd een draai aan wat ik 
meemaak.” Absurdistisch theater is dan ook niets 
voor hem. “Ik vind het leuk dat het realistisch is en 
dat mensen het kunnen herkennen. Ik hou ervan 
als mensen eerlijk zijn.”

OPENHEID OP HET PODIUM Goossens noemt die 
eerlijkheid zelfs de taak van kunstenaars. “Het is 
ons werk om op het podium te laten zien hoe je het 
leven ervaart. We kunnen daar soms eerlijker over 

Cabaretier Johan Goossens is goudeerlijk in zijn nieuwste show Kleine Pijntjes. Het 
lukt hem om alle facetten van een mensenleven erin te verwerken; van mantelzorg en 

onderwijs tot vrijwilligerswerk en seks.

Johan Goossens: 

'Ik hou ervan als mensen 
eerlijk zijn'

zijn dan mensen met een andere baan. Een docent 
kan bijvoorbeeld niet zomaar alles zeggen. Als 
cabaretier kun je makkelijker de randjes opzoeken. 
Dat is ook de meerwaarde van een theatershow.”

KIEZEN WAT JE WEL EN NIET VERTELT “Ik heb 
in coronatijd gemantelzorgd voor mijn vader. Bij het 
maken van de voorstelling liep ik er voor het eerst 
tegenaan dat ik dacht: sommige dingen uit deze 
periode wil ik voor mezelf houden. Maar ook dat 
past bij ouder worden, je gaat andere keuzes 
maken. Dat is dus een groot verschil met mijn 
vorige voorstelling over seks, waarin ik werkelijk 
alles vertelde.”

Johan Goossens treedt vanaf september weer op 
met Kleine Pijntjes. Bekijk de speellijst 
op Theater.nl.
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je 
mee om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond 
en mooi te maken, onder andere met protheses, 
klikprotheses en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Doet de lichtste aanraking van je tandvlees al pijn? Of bloedt het 
tijdens het poetsen? Dan is de kans groot dat je ontstoken tandvlees 
hebt. Ontstoken tandvlees is een signaal dat het tandvlees in slechte 
conditie verkeert. Wees gerust. Het is geen reden voor acute paniek, 
maar wél een reden om actie te ondernemen. Gezond tandvlees is de 
basis van een gezond gebit. Dus ontzettend belangrijk!

als je al last hebt van ontstoken tandvlees. De tandarts 
of mondhygiënist doet een grondige reiniging om al het 
tandsteen of tandplak te verwijderen, ook net onder het 
tandvlees. 
 
 Parodontitis
 V erwaarloos je ontstoken tandvlees (gingivitis), dan kan de 
ontsteking ernstiger worden en overgaan in parodontitis. 
Deze vergevorderde tandvleesontsteking gaat dan verder 
onder het tandvlees en kan het kaakbot aantasten. Gevolg 
hiervan is terugtrekkend tandvlees en tanden of kiezen 
die los komen te staan. De bacteriën die parodontitis 
veroorzaken, zijn bovendien gevaarlijk voor je algehele 
gezondheid. Je slikt ze namelijk door. Ze belanden in je 
maag en worden opgenomen in het bloed, waarna ze, onder 
andere, hart- en vaatziekten, beroerte of een vroeggeboorte 
kunnen veroorzaken. Blijf er dus niet mee rondlopen!

De tandarts of mondhygiënist weet het beste wat je kunt 
doen om ontstoken tandvlees te genezen. En daarnaast 
bespaar je hoge tandartskosten. Preventie is goedkoper dan 
genezing!
 

Kom altijd in actie!

De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!

Jouw lach, onze pass ie

Ontstoken tandvlees?

 Gingivitis
  Een beginnende tandvleesontsteking wordt gingivitis 
genoemd. Dit is normaal gesproken door dagelijkse, 
goede reiniging met elektrisch poetsen en het gebruik van 
tandenstokers, ragers en/of fl osdraad tussen de tanden en 
kiezen te voorkomen. 
 
 Ontstoken tandvlees voorkomen
  Om je tandvlees gezond te houden, is goede mondhygiëne 

erg belangrijk. De oorzaak van ontstoken tandvlees 
is meestal onvoldoende mondhygiëne, bijvoorbeeld 

door het verkeerd of zelfs laks omgaan met 
tandenpoetsen. Wij raden je aan om je gebit 
tweemaal per dag te poetsen, minstens een 
half uur na de maaltijd en voor het slapen 

gaan. Het liefst met een zachte elektrische 
tandenborstel. Ook de reiniging met 
tandenstokers, ragers of fl ossdraad is 
dagelijks nodig om tussen de tanden te 
reinigen.

Het is heel belangrijk om minimaal 
twee keer per jaar naar de tandarts 
en/of mondhygiënist te gaan. Zeker 
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Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Wij zijn een zelfstandige polikliniek voor cardiologische zorg. Ons streven is dat patiënten met 
hart- en vaatziekten al binnen 24-48 uur bij ons terechtkunnen. Wij staan voor de beste 
innovatieve zorg met optimale service en persoonlijke begeleiding. Voor meer informatie over 
ons centrum kunt u terecht op onze website: www.cardiologiecentra.nl.

Onze zorg klopt! BRUISENDE/ZAKEN

Waarom Cardiologie Centrum Zeeland?
Als u klachten heeft die zouden kunnen passen bij een 
hartziekte, dan wilt u zo snel mogelijk weten of deze klachten 
daadwerkelijk van uw hart komen en hoe ze eventueel 
behandeld kunnen worden. Daarom kunt u al binnen 24 uur 
bij ons terecht voor een consult. Alle benodige onderzoeken 
en het evaluatiegesprek kunnen indien mogelijk al binnen 
twee uur plaatsvinden. 

Tijdens het evaluatiegesprek zal de cardioloog met u de 
diagnose bespreken en indien nodig een behandelplan 
opstellen. Tevens kunt u bij ons terecht voor preventief 
onderzoek of een second opinion.

De belangrijkste klachten bij hartziekten zijn:
  Pijn op de borst
  Hartkloppingen
  Kortademigheid
  Wegrakingen / onwelwording 
  Vermoeidheid

Cardiologie Centrum Zeeland
Buitenruststraat 16, Middelburg  |  0118-689340
zeeland@cardiologiecentra.nl  |  www.cardiologiecentra.nl

Verwijzing via de huisarts
Heeft u een of meerdere van de genoemde 
klachten? Ga dan naar uw huisarts. Deze zal 
besluiten of het nodig is dat u wordt 
doorverwezen naar ons centrum. Indien u door 
uw huisarts wordt doorverwezen, wordt de door 
Cardiologie Centrum Zeeland geleverde zorg 
volledig vergoed door uw verzekeraar. Wij 
hebben contracten met alle zorgverzekeraars in 
Nederland.

24/7 bereikbaar
Patiënten en verwijzers kunnen voor informatie te 
allen tijde contact met ons opnemen. Wij zijn 24 
uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

��Preventief screenen hart / 50+
        vergoed door zorgverzekeraar
��24/7 snel onderzoek en uitslag

3332



Lieve mensen,

Vrijdag 1 september 2017 startte ik mijn 

lunchroom Eerlijk is Heerlijk. Dat is deze 

maand dus precies vijf jaar geleden. Wat 

begon als een hobby werd mijn passie. 

Koken met verse ingrediënten en dan ook 

nog met een heerlijke smaakbeleving.  

Na een aantal jaren oefenen op mijn 

mooie gezin, familie en vrienden ben ik 

1 september 2017 begonnen aan mijn 

avontuur.

LEKKER LUNCHEN 
IN EEN MOOIE 

RELAXTE HUISKAMERSFEER

Eerlijk is Heerlijk bestaat 5 jaar!

Vijf jaar geleden startte ik mijn eigen lunchroom 

Eerlijk is Heerlijk. Gestart vanuit passie voor lekker 

eten, gastvrijheid en comfort. Gelukkig is deze 

formule een succes gebleken. U kunt bij Eerlijk is 

Heerlijk gezellig en heerlijk lunchen, ko� ie drinken, 

vergaderen en op afspraak een private dining 

organiseren.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gezellig 

langs in mijn Eerlijk is Heerlijk aan de Molenstraat 23 

in Roosendaal en laat u verrassen!

Ook kunt u ons volgen op Facebook en een kijkje 

nemen op de website: www.eerlijkisheerlijk.net

Ik hoop u te mogen ontvangen in mijn Eerlijk is 

Heerlijk!

Lieve groetjes,

Eerlijk is Heerlijk  |  Molenstraat 23, Roosendaal  |  Open: di t/m za van 11u t/m 17u

0165-329431  |  info@eerlijkisheerlijk.net  |  Facebook: Eerlijk is Heerlijk

www.eerlijkisheerlijk.net

Eerlijk is Heerlijk bestaat 5 jaar!
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Mijn naam is Miranda Kleijs en 
ik ben al geruime tijd 
werkzaam als allround 

make-up artist en hairstyliste. 
Ik ben er niet alleen om jouw 

visagie en/of hairstyling te 
doen, maar ook om, indien 

nodig, met je mee te denken 
over de mogelijkheden, wat 

binnen je thema past en 
binnen je budget.

Liefs,

make-up artist & more

Miranda KleijsMiranda Kleijs

Ebbenberg 13, Roosendaal  |  06-83900384
www.mkbruidsmakeup.nl

mkbruidsmakeupmkbruidsmakeup

JOUW 
PERFECTE 

BRUIDSLOOK IS 
MIJN MISSIE.
ONTDEK HET 

ZELF!

De perfecte 
bruidslook voor jou...

“ Vanaf het eerste telefoontje voelde het al alsof 
ik Miranda al heel lang kende, het was gelijk 
gezellig! Ze is erg fl exibel, denkt mee en geeft 

haar eerlijjke mening. Ik voelde me gelijk op mijn 
gemak. En de make-up was prachtig! Het zat de 

hele dag goed en was precies naar wens. ”
Rachella

Mijn missie is jouw perfecte bruidslook.  

Een look die jou ontspannen en stralend 

laat zijn. Die dicht bij jezelf blijft, maar wel 

je beste versie is. Uiteraard help ik je graag 

hiermee.

Natuurlijk kan ik ook de juiste make-up en 

hairstyling voor bruidsmeisjes en naaste 

familieleden verzorgen. 

Ik ervaar het dan ook als een uitdaging en een eer om samen met jou 

dit avontuur aan te gaan en jouw perfecte bruidslook te realiseren.

Stationsstraat 73, Essen  |  0032 477510643  |  Volg ons op facebook.com/au3fashion  |  www.au3fashion.be

Van casual tot feestelijk en van hip en trendy tot lekker draagbaar

JOENG boys & girls fashion.
Stationsstraat 115 in Essen

Shop online via www.joeng.be en volg ons 
op Facebook en Instagram

Nieuw in Essen
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Naast onze unieke 
schoenencollectie bieden 
we ook service excellence 

binnen ons bedrijf. Wij 
zetten net een stapje extra 
voor de klant. Bij ons kun 
je altijd terecht voor een 
kopje koffi e. Wij houden 
de drempel graag zo laag 

mogelijk.

Onze schoenen vind 
je nergens anders in 

Nederland!

CLAUDIA LETTIUS

Dorpsstraat 81B, St. Willebrord
 www.shaboot.nl

Terug van vakantie?

Spinveld 13a-2, Breda  
076-5216827

www.vanvlietnaaimachines.nl

De beste plek voor al je 
creatieve uitspattingen! 

We hebben een uitgebreid assortiment 
naaimachines, lockmachines, 

borduurmachines en coverstitch 
machines. 

Heb je al een goede machine? 
Vergeet dan niet dat onderhoud 

belangrijk is! Of heeft je machine 
kuren? Wij hebben een eigen 

technische dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk 
veel fournituren, verschillende 

soorten naai- en lockgaren en een 
goede collectie naaipatronen (Burda, 

Simplicity en La Maison Victor).

Ook voor breien en haken ben je 
bij ons aan het juiste adres. 

Er is een prachtige collectie wol van 
onder andere LangYarns, Phildar, 

Borgo de Pazzi en Scheepjes, brei- en 
haaknaalden en mooie patroonboeken. 

Jolien en Kees van Vliet

Weer lekker creatief aan de slag dan! 

We hebben veel nieuwe 
stoffen en garens in 

het assortiment. 
Dus kom gauw kijken!

3938



Bij aankoop van een 3 zakjes Doggy Dentalkig   1 gas!

President Kennedylaan 92, Roosendaal, NL 
+31 165--562686  |  info@debeestenshop.nl 
www.debeestenshop.nl

Vor e k 
en d e 
tate!

BENOP EN
heeft alles voor je huisdier

Geef eten dat
GOED VOELTACAC!!

Bij aankoop van 3 snacks naar keuze,

kig   1 gas
Op de website www.bijzondervers.nl vind je de 
speciale barbecue-vleespakketten Populair en 
Superieur die zowel uitsluitend als een vleespakket, 
maar ook geheel verzorgd kunnen worden besteld. 
Elke dag staat de keukenbrigade klaar om klanten 
behalve van heerlijk barbecuevlees te voorzien van 
onder andere verschillende verse salades, sausjes, 

vers stokbrood en zachte kruidenboter. Alles 
dagvers en huisgemaakt.

Voor feestjes en partijen biedt Bijzon-
der Vers de mogelijkheid tot een 

geheel verzorgde barbecue, in-
clusief een barbecuespecia-

list die voor u komt bakken 
op een meegebrachte 

OFYR. Dit is een ron-
de barbecue van 

ruw staal met 

een robuuste uitstraling die buiten koken tot een 
waar avontuur maakt. De barbecuespecialist laat 
u en uw gezelschap graag nieuwe smaken proe-
ven. Heeft u al een OFYR en wilt u graag zelf  uw 
vrienden en familie uw kook- en bakkunsten tonen, 
dan kunt u bij Bijzonder Vers ook een workshop 
volgen. Tijdens deze workshop leert u allerlei bar-
becuetechnieken en handigheidjes om een heerlijk 
menu te maken. Uiteraard is deze workshop ook 
geschikt voor mensen die een andere barbecue in 
hun bezit hebben. Tijdens de workshop worden er 
gezamenlijk allerlei gerechten voor en op de barbe-
cue gemaakt die de cursisten na afl oop onder het 
genot van een drankje lekker zelf mogen opeten. 

Meer informatie en beschikbare workshopdata 
zijn te vinden op www.bijzondervers.nl.

Dorpsstraat 45, Nispen  |  0165-365516  |  www.bijzondervers.nl

DE BBQ-SPECIALIST 
VAN WEST-BRABANT

Sinds ze in augustus 2018 Slagerij Traiteur van der Wegen hebben overgenomen, 
hebben slager Erik Nuijten en zijn vrouw samen met hun team zichzelf geprofi leerd 
als barbecuespecialist van West-Brabant. Van diverse spiesen en grote stukken pulled 
pork en picanha tot dry aged vlees uit zes verschillende landen dat zes weken gerijpt is. 
Vanwege hun ruime en bijzondere assortiment barbecuevlees worden ze graag bezocht 

door vele barbecuefans. 
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Beautysalon L’esperienza
Eikenlaan 2 Bosschenhoofd
06-27326531
www.lesperienza.nl

“Iedereen die bij mij in de salon komt laat ik stralen in zijn of haar 
eigen schoonheid. Mijn motto is dan ook: relax the mind, renew the 
spirit and restore balance!”

Bij Beautysalon L’esperienza 
draait alles om beleving. De 
naam zegt het eigenlijk ook al, 
want l’esperienza is Italiaans 
voor beleving. Die beleving zit ‘m 
niet alleen in de behandelingen 
die Natalie biedt, maar in het 
totaalplaatje. In de sfeer, de geur, 
de inrichting, het persoonlijke 
contact en natuurlijk ook in de 
behandelingen. Dit alles tezamen 
zorgt ervoor dat mensen hier 
optimaal kunnen ontspannen en 
genieten.

Behandelingen
   En als Natalie het dan over 
de behandelingen heeft, 
dan heeft ze het zowel over 
huidverbeterende als over 
ontspannende behandelingen. “Bij 
mij kun je zowel voor ‘eenvoudige’ 
basisbehandelingen als voor luxe 
treatments terecht. Maar net 
waar jij en je huid op dat moment 
behoefte aan hebben. Zo ben je 
bij mij onder andere aan het juiste 
adres voor gezichtsbehandelingen, 

Bij Beautysalon L’esperienza 

draait alles om beleving

lichaamsmassages, harsen en wimperlifting. 
Neem voor een compleet overzicht van mijn 
aanbod zeker eens een kijkje op 
www.lesperienza.nl.” 

Maatwerk
Elke behandeling die Natalie biedt is elke keer 
weer maatwerk. “Ik stem de behandeling en de 
producten die ik gebruik af op de persoon die 
op dat moment bij mij in de stoel ligt. Op die 
manier is een behandeling immers het meest 
effectief. “

PANTY/CORSELETS • BORSTPROTHESEN
NACHTMODE • ONDERGOED •  PANTYSLIPS 

GORDELS • BEHA’S

Voor persoonlijk advies en 
verkoop van onderkleding, 

nachtmode en borstprothesen 
bij u thuis

Nicole Foundation Service
Nicole Jansen Taheij  |  Rode Schouw 17a, Halsteren

tel. 0146 68 77 99 of mob/whap 06 53 26 69 44

PINNEN? OK!

Niet meer de deur uit

voor een nieuwe beha!

Passage 8-14, 
Roosendaal 

0165 709 078
info@denshico.nl
www.denshico.nl

Denshico biedt 
u een geweldig 

aanbod aan 
kleding van de 
allerbeste stof 
en kwaliteit, en 

daarnaast is 
gezelligheid dé 

nummer 1. U bent 
van harte welkom 
in onze prachtige 

winkel.

ONTDEK ONSONTDEK ONS
RIJKE ASSORTIMENTRIJKE ASSORTIMENT

NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Je moet je werk niet 
mee naar huis nemen,

tenzij je bij een
bierbrouwerij werkt

Vertrouwen 
in jezelf is het 

eerste geheim naar 
succes
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Kijk op 
www.styledbyjom.nl 
of bel 06-44029928 
voor een vrijblijvend 

gesprek of een 
afspraak

Als interieurstyliste weet Marion perfect de wensen van haar klanten te 
vertalen naar een passend interieur. “Het start met een intakegesprek en 

dan is het ontzettend belangrijk om te luisteren naar de 
wensen van de klant. Het gaat immers om de ‘wants, 
needs and must haves’.” Styled by Jom realiseert 
interieurplannen, geeft advies op locatie en biedt 
shoppen met styliste als aankoopbegeleiding.

Bij verkoopstyling laat Marion zich minder leiden door 
de wensen van de klant, omdat je maar één keer 
de eerste indruk kunt maken. Ze zorgt ervoor dat 

de sterke punten van een woning goed uitkomen. Een leegstaande woning 
of modelwoning? Door een combinatie van kartonnen en echte meubels en 
accessoires is de woning in korte tijd verkoopklaar. Mede doordat Marion ook 
een aantal jaren werkzaam is geweest in de makelaardij, weet zij een woning 
juist te presenteren. 

Meer weten? 
Neem dan eens een kijkje op   of www.styledbyjom.nl 
of bel voor een vrijblijvend gesprek.

STYLED BY JOM  |  Marion Boodie

06-44029928  |  info@styledbyjom.nl

www.styledbyjom.nl

Professionele ogen 

Een goede indruk maken met je woning of bedrijfspand in binnen- en buitenland? 
Soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Hulp die interieur- en verkoopstyliste 
Marion Boodie kan bieden.

Marion Boodie

 die weten van huizen, verkoop en styling!

WORKSHOP
Schrijven en schilderen

Genietend werken aan jezelf

Van Gilselaan 29, Roosendaal
06-17312025

kdc.diannesmits@gmail.com

Loop je met een vraag? Weet je even niet hoe je verder wilt? Wil jij je 
persoonlijk ontwikkelen? Met wat voor vraag je ook loopt, als je daar eens 
op een andere manier aan wilt werken kan ik je misschien wel helpen.

Heb je interesse 
of wil je er meer over weten? 
Bel of mail me voor een afspraak of kijk 
even op de website: www.diannesmits.nl

Je brengt een voorwerp 
mee wat je momenteel 
aanspreekt. Je gaat 
hierover schrijven, 
schrijven en schrijven. 
Daarna ga je erover 
schilderen. Je zult 
versteld staan van de 
uitkomst.

Ik werk op een kunstzinnige manier 
aan de vraag van de mensen die bij mij 
aankloppen. Of eigenlijk doen ze het zelf 
en kijk ik vanaf de zijlijn mee.

Dit kunstzinnig werken kan bijvoorbeeld 
bestaan uit schilderen, tekenen, 
boetseren, bewegen, collages maken of 
muziek. Wat je ook maakt of doet, het is 
altijd goed. Het gaat om het proces, niet 
om het resultaat. Door het werken aan een 
opdracht die jou helderheid kan geven, 
raak je uit je denken en kom je in je doen.

Ik raad mensen dan ook altijd aan om 
gewoon hun impulsen te volgen en op 

zichzelf te vertrouwen. Als we vervolgens 
het gemaakte werk bespreken kom je tot 
inzichten die je van tevoren misschien 
nog niet had. Maar het is geheel aan jou 
hoever je hiermee wilt gaan. Jij bepaalt 
je doel en ik loop een stukje met je mee 
richting dat doel.

Ik bied niet alleen één-op-één 
begeleiding aan maar werk ik ook 
regelmatig met groepjes van twee, drie 
of vier personen. Zo verzorg ik diverse 
workshops.
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleeft jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. vergeten. Dompel 
je onder in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de 

echte waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 
wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn 
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de 

toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.
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MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.
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Deze Franse ovenschotel is een gerecht dat over de hele wereld wordt gegeten. 
Beter comfortvoedsel dan dit gerecht met aardappelen die zijn gedrenkt 
in met knofl ook doordrenkte room en vervolgens langzaam zijn gekookt 

tot smeltende perfectie bestaat eigenlijk niet.

INGREDIËNTEN
1 kilo aardappelen
5 kopjes volle melk
2 teentjes knofl ook

1 1/2 kopjes slagroom
1 1/2 kopjes crème fraîche

1 tl zout
1/4 tl gemalen zwarte peper

versgeraspte nootmuskaat
2 el ongezouten boter

2/3 kopje geraspte kaas

BEREIDING
Schil de aardappelen en snijd ze in plakjes van 6 mm dik. Breng in een grote pan 
op middelhoog vuur de aardappelen, melk en knofl ook zachtjes aan de kook. Af 
en toe de aardappelen zachtjes roeren en pas het vuur zo nodig aan om het 
behouden. Kook tot de aardappelen net gaar zijn, dit duurt ongeveer 15 minuten.  
Pas op dat ze niet te gaar worden, want ze moeten hun vorm behouden om in de 
pan te kunnen worden gelegd. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de aardappelen in een kom en zorg ervoor dat de plakjes niet breken. Giet de 
melk uit de pan. Voeg de slagroom, crème fraîche, zout, peper en nootmuskaat toe 
aan de pan en klop om te combineren. Doe de aardappelen voorzichtig terug in de 
pan.

Verwarm het aardappel-roommengsel tot het nauwelijks kookt (een paar bubbels 
zijn prima, maar niet meer) gedurende 10 tot 15 minuten tot de aardappelen heel 
zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Beboter een grote ovenschaal. Breng de 
aardappelen met een schuimspaan over in de ovenschaal en leg ze in lagen 
zonder ze te veel te breken. Bedek het geheel met de room uit de pan.

Strooi de geraspte kaas over de aardappelen. Bak dit ongeveer 50 minuten in de 
oven tot de aardappelen goudbruin zijn en de room grotendeels is opgenomen.

6 PERSONEN - 10 MINUTEN (+ 95 MIN. KOKEN)

Franse ovenschotel
met aardappel

BRUIST/RECEPT
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-5-8.

4  6  6  9  4  5  3  1  2
5  2  6  6  5  1  1  1  8 
1  9  7  6  4  9  6  4  2 
6  2  4  3  1  5  8  9  4
7  3  3  7  6  3  2  2  4
4  8  1  9  2  7  3  3  6 
9  1  6  5  2  4  4  2  8 
7  4  7  7  9  4  5  8  6 
9  5  2  4  3  5  6  7  1

Vakantie voorbij? Blijf 
stressvrij! Na zo’n ontspannen 
break wil je dat vakantiegevoel 

natuurlijk zo lang mogelijk 
vasthouden. Ook als je weer 

aan het werk moet. Het 
geheim? Rustig opstarten en 
probeer de relaxte sfeer vast 
te houden, bijvoorbeeld met 

deze bruisende puzzels.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'frisse start'.
De oplossing van vorige maand was duiken.

1 jaar 
abonnement
op Bruist

Maak kans opMaak kans op een

lezen 
editie 
bruist 
prijs 

magazine 
gratis 
content 
prijzen

e w b u r e e m y s o
l r l r l p k j k n i
l a v q u r y g d o d
p e d i t i e r p a q
z b z z g j s a r r b
t a g e l s g t i v o
t n e t n o c i j k s
h z z y i l h s z n r
w q m k m y a i e a k
n g l x f n u l n c e
t x g z v f t l m j q

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine, ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder stroom. De powerbank 
is tot honderd keer oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor zowel iPhone als 
Android. Lever de Celltank na verbruik in bij een 
van de bekende inleverpunten.

Bruist 
Ecofriendly 
Powerbank

PUZZELPAGINA

Wil jij iedere maand twee edities 
naar keuze van het leukste magazine 
van Nederland in je brievenbus 
ontvangen? Los de puzzel op en 
lees alles over onze bruisende 
ondernemers. Daarnaast geniet je van 
exclusieve acties, aanbiedingen en 
kortingen. Veel leesplezier. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing 
in op onze site: www.roosendaalbruist.nl.
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GENIET IN STIJL
FORD FOCUS STYLE
NU DIRECT LEVERBAAR!

www.vanmossel.nl/ford
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